UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

Số: 103

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/GM-UBND

Lai Châu, ngày 28 tháng 10 năm 2020
GIẤY MỜI

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Giáo dục năm 2020
Kính gửi: ……………………………………………………..……………..…………………………
…………………………………………………………………………………………..…

Căn cứ Công văn số 4459/BGDĐT-VP ngày 26/10/2020 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Giáo dục năm
2020, UBND tỉnh kính mời đồng chí dự Hội nghị:
1. Nội dung: Tổng kết năm học 2019 - 2020 và giai đoạn 2016 - 2020;
triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 và những năm tiếp theo.
2. Thời gian: ½ ngày, khai mạc lúc 08h00’ ngày 31/10/2020 (Thứ Bảy).
3. Địa điểm
3.1. Điểm cầu tỉnh Lai Châu: Phòng họp số 10 Trung tâm Hội nghị - Văn
hóa tỉnh.
3.2. Điểm cầu các huyện, thành phố: Phòng họp trực tuyến UBND các
huyện, thành phố.
4. Thành phần
4.1. Tại điểm cầu tỉnh Lai Châu
- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Đại diện Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội
vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Sở Giáo dục và Đào tạo: Lãnh đạo Sở; Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo
dục; Lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn/nghiệp vụ thuộc Sở.
- Đại diện Lãnh đạo Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu;
- Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng
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Thông tin điện tử tỉnh.
4.2. Tại điểm cầu các huyện, thành phố
- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố;
- Đại diện Lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố: Lãnh đạo phòng và
các tổ chuyên môn;
- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trường học, trung tâm đóng trên địa bàn
thành phố, thị trấn các huyện.
5. Tổ chức thực hiện
- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tài liệu liên quan gửi các đại biểu
tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu; đăng tải tài liệu cho các địa
phương khai thác, sử dụng. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý
Trung tâm hành chính - Chính trị tỉnh chuẩn bị phòng họp.
- Giao UBND các huyện, thành phố mời đại biểu tham dự Hội nghị tại
điểm cầu địa phương theo thành phần.
Thừa lệnh Chủ tịch, Văn phòng UBND tỉnh kính mời đồng chí đến dự Hội
nghi đúng thời gian, thành phần./.
Nơi nhận:
- Như thành phần;
- TT. UBND tỉnh: U1, U2;
- VP UBND tỉnh: V, TH, CB, QT;
- Ban QL Trung tâm HC-CT tỉnh;
- Lưu: VT, VX4.
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